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24 май в с.Оброчище, община Балчик

Нашият народ е пре-
минал през много из-
питания, използвал е 
всички посоки, воден 
от променящите се 
условия, от съседни и 
други народи. Но той, 
сред многобройните 
избори и изкушения 
е запазил нещо нео-
споримо-своя език и 
от 1163 години своя 
писменост, благодаре-
ние на равноапосто-
лите-солунските братя 
Кирил и Методий. 300 
милиона човеци на Зе-
мята пишат на кири-
лица, и тази азбука е 
трета по сила в света. 
Малко народи могат 
да се похвалят с това. 
Празникът на старо-
българската писмена 
честват също и в Ру-
сия, Чехия, Македо-
ния, а от тази година 
и в Сърбия. Светостта 
на стореното от пър-
воучителите Кирил и 
Методий е, че те дават 
на народа ни азбука, 
която ни обединява 
всички нас и не ни 

разделя. Тя надхвърля 
ценностите на едно 
благородна дело и на-
родът справедливо ги 
е настанил над себе 
си, а ние имаме приви-
легията да използваме 
техния труд и челове-
чески дар, поставяйки 
ги на пиедестал . 
Това сториха и уче-
ниците от гимназията 
„ Христо Смирнен-
ски“, с директор г-жа 
Росица Тодорова и 27 
нейни колеги в бал-
чишкото село Оброчи-
ще, заедно с близо 240 

техни възпитаници. 
Празнична еуфория 
в училищния двор, 
тържествената коло-
на, която вдъхновено 
запя: „ Върви наро-
де възродени...“  като 
най-отпред вървяха 
знаменосците: Ивай-
ла Георгиева, Георги 
Николов и Лефтера 
Маринова, запътили  
се празнично и весело 
към центъра на най- 
голямото село в наша-
та Добричка област, с 
кмет – Данаил Кара-

джов, където ги очак-
ваше нетърпеливата 
публика. Може би това 
е единственото учили-
ще в нашата община, 
където във всяка стая 
има интерактивна дъс-
ка, мултимедия, без-
платен интернет...С 
над 60 отличници 
могат да се похвалят 
учениците от това 
училище. Тук всички 
споделихме радостта 
на наградените от раз-
лични турнири, олим-
пиади, конкурси, фес-
тивали: Елена Милева, 

Николай Николов , 
Александър Гутман, 
Мартина Стойкова, 
Ангел Ангелов, Женя 
Димова, Пламен Же-
ков, Стефка Стойко-
ва, Янка Йорданова, 
Иванка Куртева, во-
кална група „ Звънче“ 
с р-л Севдалина Димо-
ва, арт клуб“ Акция“ 
с р-л Наталия Добре-
ва.... Интересното в 
случая е, че при нали-
чието на толкова мно-
го награди и отличия, 

не знам защо усилията 
на тези ръководители 
за положения от тях 
извънреден труд не са 
забелязани от нашата 
Общинска админи-
страция. 
А чудесата в този 
празничен ден за цяла 
България продължиха 
във вихрено темпо с 
водещи : Милана Ди-
митрова, Станислав 
Велинов, Севдалин 
Георгиев- корепети-
тор, Иван Анастасов- 
рецитатор, Стефани 
Стойкова....Нестих-
ващите аплодисмен-

ти ехтяха след всяко 
поредно изпълнение 
под жаркото слънце 
на майския ден. Във 
вихрено темпо се по-
несоха малките из-
пълнители на народ-
ни танци с хореограф 
Данаил Маринов, 
певицата Янка Коста-
динова от девети клас 
накара публиката да 
затаи дъх след нейни-
те: „Калино Малино“ 
и „ Стано Станчице“. 
А балчишкото сдру-
жение „ Българско 

наследство” отсега ги 
покани да участват в 
международния фес-
тивал „Българско на-
следство“, който ще 
се проведе в Балчик от 
24 до 26 август 2018 г. 
Мажоретният състав 
отново демонстрира 
силата на младия дух, 
скрит в здраво тяло, 
подготвени от Сев-
далина Димова. Все 
екстазни изпълнения, 
доказващи голямата 
сила на малката сла-
вянска буква и сло-
вото-едно начало без 
край, съхранило се 

през времето и изпи-
танията, осигурявайки 
ни живот и бъдеще.
Този ден не беше само 

празник за учениците 
от С У „ Христо Смир-
ненски“ с.Оброчище, 
които за повече от час 
и половина на сцената 
отдадоха своята почит 
към равноапостоли-
те Кирил и Методий, 
но сториха нещо по-
важно - те изразиха 
по неповторим начин 
своята, и на целия ни 
народ,  благодарност 
към делото на светите 
братя. 
Нашата длъжност е да 
запазим и продължим 
българското слово и 
писменост, без да под-

ценяваме нито за миг 
тяхната значимост, 
особено когато си из-
карваме прехраната 
от тях. Защото българ-
ската азбука е разказ 
за грамотността, а А 
Б В означава: „Аз зная 
буквите и животът 
със знание е добър!“ 
Затова ние трябва да 
знаем силата на сло-
вото и знанието, кое-
то е свързващо звено, 
защитаващо истината. 
А всичко това, което 
е сътворено през 855 
г. от солунските братя, 
не ни е дадено само 
като полза, но и като 
отличие и важи пред 
целия свят!
          Георги ЙОВЧЕВ


